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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Aviso (extrato) n.º 11923/2022

Sumário: Listas definitivas de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento para a contrata-
ção por tempo indeterminado de quatro fiscais (carreira especial de fiscalização) — re-
ferência M e marcação da prova escrita de conhecimentos.

Nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 21.º e 22.º, n.os 1 e 2 da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, ainda aplicável ao presente procedimento e no âmbito do Aviso n.º 5589/2020, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 65, de 01 de abril de 2020 e aviso na BEP 
OE202004/003, informa -se que se encontram disponíveis na página eletrónica do município 
(http://www.cm -vilaverde.pt/web/transparencia/procedimentosadecorrer), e afixadas em local visí-
vel e público na sede do Município, as listas definitivas dos candidatos admitidos e excluídos ao 
referido procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de quatro postos de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira 
especial de fiscalização — Ref M, após audiência dos interessados, na sequência da divulgação 
do Aviso n.º 7250, publicado no DRE em 08/04/2022.

Nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 10.º e 24.º, da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, os candidatos admitidos são notificados da data da realização da «Prova Escrita 
de Conhecimentos», que terá lugar no dia 01 de julho de 2022, às 14h00, nas instalações da 
Escola Secundária de Vila Verde, sita na Rua Prof. Dr. José Bacelar de Oliveira, 4730-781 Vila 
Verde. Os candidatos devem apresentar-se no local estipulado (Escola Secundária de Vila Verde), 
20 minutos antes da hora agendada para o início da prova, devidamente acompanhados do res-
petivo documento de identificação (Cartão de Cidadão).

30/05/2022. — O Júri do Procedimento: Filipa Dantas Vilela — Manuel João Martins Vilela — Ân-
gela Maria Rocha Dias Pinheiro Costa.
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